Vianen, 1 april 2017
De geschiedenis van Combulex Buizen
Combulex is in 1967 opgericht door Van Leeuwen Buizen uit Zwijndrecht en Excelsior - De Maas uit
Oosterhout. De nieuwe naam kwam voort uit een creatieve brainstorm van Piet van Leeuwen en
Gerard Verhoeven en betekent: Combinatie Buizen Van Leeuwen Excelsior. Zo beschikten de
toenmalige Nederlandse buizenfabrikanten over een eigen gespecialiseerde 2e keus afzetkanaal voor
hun overtollige productie, hetgeen zeker voor die tijd uniek was in Europa.
Meteen na de oprichting werden plannen gemaakt voor de bouw van een hal met kantoor in Vianen
en in 1968 beschikte het bedrijf over een terrein van 17.000 m2 met daarop een hal van 5.000m2. de
activiteiten van Combulex concentreerden zich op het inkopen, sorteren en afzetten van 2e keus
buismateriaal, waarbij, naast de twee originele materiaal hoofdstromen van de twee eigenaren, ook
tal van aanvoerstromen van andere Europese fabrieken ontstonden.
Deze producten vonden hun weg naar tal van klanten in Nederland en andere Europese landen, naar
producenten van hekwerken, varkensstallen, meubelen, stutpalen, kassen en andere
staalconstructies. Het volume groeide gestaag door en daarmee de onderneming, die eind jaren
tachtig expandeerde tot 31.000m2 terrein met daarop 10.000m2 hal, met daarin een efficiënt zaagen machinepark.
De laatste twee decennia heeft Combulex een succesvolle entree gemaakt in de markt voor
horizontale en verticale funderingstechniek. Met de productie van getrompte buizen, gezaagd en al
dan niet voorzien van een voetplaat, werd ingespeeld op de groeiende service-markt van aannemers
in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Sinds 1994 hebben ontelbare vrachten getrompte buizen
dagelijks hun weg gevonden naar nieuwbouw en renovatie projecten in Nederland en België en heeft
Combulex mede gezorgd voor een stevig fundament onder Nederland!
Sinds 2014 is Combulex volledig in handen van de Van Leeuwen Buizen Groep en is afscheid
genomen van (inmiddels) Tata Tubes als aandeelhouder van het eerste uur. Binnen de Groep zijn de
relaties met de leveranciers verder bestendigd en wordt praktische synergie gerealiseerd met
Nederlandse zusterbedrijven binnen de Van Leeuwen Buizen Groep. Anno 2017 telt Combulex ruim
30 medewerkers en heeft het zich ontwikkeld tot het kerngezonde bedrijf dat het nu is: een
belangrijke leverancier in buis-funderingsoplossingen in de GWWB-markt en veelzijdige
buizenhandelaar, die trots is op haar 50 jarige geschiedenis!
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